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Faggruppe - Byggesak  

 
 

HØRINGSUTTALELSE – FORENKLINGER I SAK OG TEK – 
EKSISTERENDE BYGG 

Det vises til utsendt forslag til forenklinger på høring den 25.2.2015. 

Formålet med forenklingene er å gjøre det enklere å gjennomføre tiltak i eksisterende byggverk. 
Dette vil føre til bedre tilgang på utleieboliger, slik at flere kan få et sted å bo. 

Oppdeling av boenhet 

 Det kommer ikke tilstrekkelig klart frem at a) til c) er kumulative vilkår. Det foreslås en 
presisering for å unngå misforståelser. 

 Departementet har i april gitt uttale om hyblifisering - 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/-20-1-med-fler---svar-pa-henvendelse-om-
hyblifisering---bergen-kommune/id2407711/ 
Veiledningen bør harmoniseres med denne. 

Departementet ønsker synspunkter på om seksjonering etter eierseksjonsloven skal være et 
kriterium for vurderingen av om det opprettes en ny boenhet. Vår oppfatning er at det skal være 
samsvar mellom antall godkjente boenheter etter plan –og bygningsloven og antall seksjonerte 
boenheter på en eiendom. Regelverkene må derfor tilpasses hverandre selv om de skal fungere 
hver for seg. Ut fra lovens system mener vi det blir mer riktig å sette begrensninger i 
eierseksjonsloven slik at man ikke kan seksjonere i strid med godkjent inndeling av 
bruksenheter/boenheter etter plan- og bygningsloven enn motsatt. 

Forenkling av krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i boenhet 

Når departementet først gjør grep her, er vår oppfatning at man også bør utvide forenklingene til 
å gjelde andre bruksendringer og hovedombygginger av eksisterende byggverk som ikke er 
mulig å tilpasse, eller er svært krevende å tilpasse, som følge av antikvariske hensyn. Bygget 
kan gjerne være vernet eller karakteriseres som verneverdig av antikvariske myndigheter. I dag 
må det søkes om fravik for tekniske bestemmelser med hjemmel i pbl §31-2,4.ledd for tiltak på 
eksisterende byggverk. Vår erfaring er at bygningsmyndighetene ser for strengt på slike fravik 
og ønsker ikke å tillate fravik. Dette medfører at det ikke er attraktivt å erverve, bruksendre eller 
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bygge om eldre eksisterende byggverk som sikrer fremtidig vern gjennom bruk. Det oppleves 
stadig at det er et misforhold mellom krav fra bygningsmyndighetene om oppfyllelse av tekniske 
krav og krav fra antikvariske myndigheter om vern. Dette er ikke tilstrekkelig regulert i pbl §31-1.  

Å utvide unntaket fra tekniske krav for denne typen eksisterende byggverk uten å måtte søke 
om fravik, vil gjøre arbeidet lettere for bygningsmyndighetene og mer attraktivt for 
eiendomsutviklere å investere i vernede eller verneverdige bygg. Man vil på denne måten i 
større grad kunne sikre eksisterende byggverk et bedre vern gjennom bruk. 

 

Endringer i TEK10 §§ 7-2 og 7-3 

Man er enig i at boligeiere bør få anledning til utvide sine boliger i det omfang, og med de 
begrensninger, som foreslått. 

Vi mener at det bør presiseres hva som menes med «der tiltaket ikke fører til redusert 
personsikkerhet». Hva skal til for å dokumentere dette og hvem vil kunne gjøre det? 

 

Med hilsen 
Sweco Norge AS 

 

 

Tone Cecilie Frønsdal 
QA-leder, fagekspert byggesak 
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